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Johdanto

Prümin sopimuksen allekirjoitti 27. toukokuuta 2005 Prümissä (Saksassa) seitsemän 
jäsenvaltiota (Alankomaat, Belgia, Espanja, Itävalta, Luxemburg, Ranska ja Saksa), ja se tuli 
voimaan Itävallassa ja Espanjassa 1. marraskuuta 2006 ja Saksassa 23. marraskuuta 2006. 
Kahdeksan muuta jäsenvaltiota (Suomi, Italia, Portugali, Slovenia, Ruotsi, Romania, Bulgaria 
ja Kreikka) ovat virallisesti ilmoittaneet aikovansa liittyä sopimukseen.

Sopimuksella luodaan oikeudellinen kehys, jonka avulla kehitetään edelleen jäsenvaltioiden 
välistä yhteistyötä terrorismin, rajatylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen 
torjumiseksi. Siinä määrätään rajatylittävään poliisiyhteistyöhön liittyvien DNA-, 
sormenjälki-, ajoneuvorekisteri- ja henkilötietojen ja muiden kuin henkilötietojen 
vaihtamisesta sopimuspuolten välillä.

Prümin sopimus on kansainvälisen oikeuden piiriin kuuluva sopimus. Se on tehty Euroopan 
unionin kehyksen ulkopuolella, mutta sisällöltään se liittyy läheisesti EU:hun. Sen tekeminen 
ja aloite sen ottamisesta osaksi EU:n oikeusjärjestystä muistuttaa jossain määrin ns. 
Schengenin säännöstön vaiheita. Puheenjohtajavaltio Saksa avasi Dresdenissä 15. ja 
16. tammikuuta 2007 pidetyssä epävirallisessa ministerikokouksessa keskustelun Prümin 
sopimuksen sisällyttämisestä EU:n oikeusjärjestykseen. Ehdotus näytti saavan kokouksessa 
laajaa kannatusta1. Helmikuun 15. päivänä 2007 pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa 
päätettiin sisällyttää osia Prümin sopimuksesta EU:n oikeusjärjestykseen kolmannen pilarin 
päätöksellä. Tämä koskee rikosasioissa tehtävään poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen 
yhteistyöhön liittyviä asioita, lukuun ottamatta määräyksiä välittömän vaaran uhatessa 
toteutettavista rajat ylittävistä poliisioperaatioista (sopimuksen 25 artikla) ja pyynnöstä 
tapahtuvaa yhteistyötä (sopimuksen 27 artikla).

Prüm-päätöksellä pyritään tehostamaan ja nopeuttamaan viranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa. Tähän päästään luomalla mahdollisuus verrata yksittäistä DNA-tunnistetta 
jäsenvaltioiden tietokannoissa oleviin tunnisteisiin. Näitä henkilötietoja voidaan yhdistää 
toisiinsa (perustettavien) kansallisten yhteyspisteiden avulla. Samalla tavoin voidaan vaihtaa 
sormenjälkitietoja sekä ajoneuvorekisteritietoja. Kansallisia yhteyspisteitä käytetään myös 
terrorismin torjuntaan.

Haagin ohjelmassa2 asetetaan 1. tammikuuta 2008 aikarajaksi, josta lähtien tietojenvaihdon 
tulisi perustua saatavuusperiaatteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltion 
lainvalvontaviranomainen, joka tarvitsee tietoja tehtäviensä suorittamiseksi, voi saada tiedot 
toisesta jäsenvaltiosta (tiedot annetaan ”saataville”).

Komissio teki ehdotuksen neuvoston puitepäätökseksi saatavuusperiaatteesta lokakuussa 
2005. Esittelijäksi nimitettiin Alexander Alvaro. Asia ei ole tähän mennessä edennyt. 

Euroopan parlamenttia pyydetään nyt antamaan lausuntonsa3 päätöksestä rajatylittävän 
  

1 Vaikkakin joitakin ongelmia nähtiin täytäntöönpanokustannusten ja 25 artiklan (”Toimenpiteet välittömän 
vaaran uhatessa”) suhteen. Ks. neuvoston asiakirja 6003/07, 5.2.2007.
2 Haagin ohjelma vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamiseksi EU:ssa, Eurooppa-neuvosto hyväksynyt 
5.11.2004.
3 ”Lettre de saisine” 1.3.2007.
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yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 
(Prüm-päätös) viimeistään 7. kesäkuuta. Esittelijä pitää valitettavana, että näin tärkeää ja 
monimutkaista asiaa koskevan lausunnon valmisteluun on niin vähän aikaa.

Esittelijän ensivaikutelmat

Esittelijä on täysin tietoinen siitä, että kyseessä on rajatylittävän poliisiyhteistyön ja 
terrorismin torjunnan keskeinen väline. Esittelijä haluaa kuitenkin ottaa esille joitakin asioita, 
jotka hänen mielestään vaativat enemmän huomiota.

1) Tapa, jolla Prümin sopimus neuvoteltiin ja tehtiin

Prümin sopimus neuvoteltiin ja tehtiin hyvin läpinäkymättömällä tavalla ja ilman vakavasti 
otettavaa demokraattista valvontaa (kansalliset parlamentit ovat mukana vasta 
ratifiointivaiheessa ja Euroopan parlamentti on mukana vasta nyt, kun sitä kuullaan 
luonnoksesta neuvoston päätökseksi). Vaikka Prümin sopimuksen 1 artiklan 4 kohdassa 
määrätään, että: ”viimeistään kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta sopimuksen 
soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella tehtävän arvion pohjalta tehdään aloite 
tämän sopimuksen määräysten sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionin oikeusjärjestystä 
yhteistyössä Euroopan komission kanssa tai Euroopan komission ehdotuksesta ottaen 
huomioon sopimus Euroopan unionista ja Euroopan yhteisön perustamissopimus”, luonnos 
neuvoston päätökseksi esitetään jo nyt. 

Esittelijä pitää sopimuksen sisällyttämistä osaksi EU:n oikeusjärjestystä sinänsä hyvänä 
asiana, koska se selkiyttää tilannetta ja lisää oikeusvarmuutta. On kuitenkin valitettavaa, että 
vain osia sopimuksen sisällöstä (kolmanteen pilariin liittyvät asiat) ehdotetaan sisällytettävän 
EU:n oikeusjärjestykseen. Aihealueita, joissa yhteisöllä on toimivalta (eli sopimuksen 17–19 
artiklan määräykset turvahenkilöiden käytöstä lennoilla ja 20–23 artiklan määräykset 
toimenpiteistä laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi), ei sisällytetä osaksi EU:n 
oikeusjärjestystä, vaan ne jäävät Prümin kansainväliseen sopimukseen. Seurauksena on kaksi 
erillistä säädöspakettia, mikä ei lisää oikeusvarmuutta. Voidaankin pohtia, onko selvästi 
yhteisön toimivaltaan kuuluvien Prümin sopimuksen osien säilyttäminen kansainvälisessä 
sopimuksessa vastoin EY:n perustamissopimusta. Myös siihen, mikä on neuvoston päätöksen 
suhde muihin monenvälisiin ja kahdenvälisiin sopimuksiin (ts. Prümin sopimus sellaisenaan), 
on kiinnitettävä enemmän huomiota (päätösluonnoksen 36 artikla).

Esittelijä katsoo, että yleisesti ottaen tämä epäselvä oikeudellinen tilanne johtuu 
pilarirakenteen keinotekoisuudesta ja että toimivallan jako ensimmäiseen pilariin ja 
kolmanteen pilariin on vain veteen piirretty viiva. Perustuslakisopimuksen hyväksyminen 
olisi ulottanut yhteisömenetelmän soveltamisen kaikkiin oikeus- ja sisäasioihin ja poistanut 
yksimielisyyden vaatimuksen neuvostossa monilta asioilta. Tässä suhteessa esittelijä pitää 
Berliinin julistusta tervetulleena ja pitää tärkeänä, että tulevissa institutionaalisissa 
uudistuksissa perustuslakisopimukseen sisältyvät parannukset vakiinnutetaan koko oikeus- ja 
sisäasioiden alalla. Muistutettakoon, että EU-sopimuksen 42 artikla (ns. siirtymäväylälauseke) 
tarjoaa jo nyt mahdollisuuden siirtää aihealueita kolmannesta pilarista yhteisöpilariin (kuten 
myös Suomi puheenjohtajakudellaan ehdotti). Tämä vaihtoehto on syytä ottaa harkittavaksi 
viipymättä, jotta voidaan täyttää se demokratiatyhjiö, joka yhä vallitsee tällä kansalaisten 
perusoikeuksien kannalta herkällä alueella.
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2) Joitakin päätösluonnokseen liittyviä näkökohtia
Esittelijä pyrkii lähinnä löytämään tasapainon Euroopan unionin perusteisiin kohdistuvien 
uhkien torjumiseksi tehtävän operatiivisen ja tehokkaan poliisiyhteistyön tarpeiden ja 
perusoikeuksien suojaamisen ja edistämisen välillä.

Ehdotettujen toimenpiteiden olisi oltava välttämättömiä ja oikeasuhteisia. Ongelmatilanteiden 
ratkaisemiseksi olisi säädettävä myös arviointi-, valvonta- ja oikeussuojakeinoista.

Tietosuojaa kolmannessa pilarissa koskevassa puitepäätösehdotuksessa määritellään 
henkilötiedot (2 artiklan a alakohta). Sen mukaan DNA:n koodaamattomasta osasta saadut 
DNA-tunnisteet ja viitenumero ovat henkilötietoja, koska henkilön tunnistaminen on niiden 
perusteella mahdollista (joskin epäsuorasti). DNA-tunnisteet katsotaan henkilötiedoiksi myös 
käsiteltävänä olevan aloitteen 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa. Tämän vuoksi tässä 
tapauksessa tulisi soveltaa samoja takeita kuin puitepäätöksessä on ehdotettu eli 
tiedonsaantipyyntöjen yhdenmukaista ennakkovalvontaa. Näin ollen 3 artiklan 1 kohdan ja 
5 artiklan säännökset ovat riittämättömät, koska niissä pelkästään viitataan kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyihin kriteereihin. Jäsenvaltion mahdollisuus pyytää keräämään DNA-
näytteitä voi johtaa takeiden osalta oikeudellisiin ongelmiin, koska kansalliset 
oikeusjärjestykset poikkeavat toisistaan. Siksi ehtoja ja takeita olisikin selvennettävä. Vaikka 
osuma / ei osumaa -järjestelmä näyttääkin tasapainoiselta mekanismilta, on tarpeen määrittää 
teknisten menettelyjen (6 artiklan 2 kohta) lisäksi myös henkilötietojen saantia koskevat 
aineelliset vaatimukset. Samat takeet ovat sovellettavissa sormenjälkitietoihin ja 
ajoneuvorekisteritietoihin.
Erityistä varovaisuutta edellytetään silloin, kun henkilötietoja luovutetaan suurtapahtumien 
yhteydessä ja terrorismirikosten torjumiseksi, koska tietojen luovuttaminen perustuu 
riskiolettamuksiin. Näin ollen on määritettävä kriteerit ehdottomalle välttämättömyydelle ja 
selkeät perustelut tietojen luovuttamiselle.
Ehdotuksen 5 luvussa tarkoitettujen yhteisten operaatioiden suhteen on tärkeää määritellä 
tarkemmat säännöt niiden koordinoimisesta Europolin toiminnan kanssa sekä kustannusten 
jakamisesta operaatioihin osallistuvien jäsenvaltioiden kesken.

Sen lisäksi, että 33 artiklassa mainitut ilmoitukset toimitetaan neuvoston pääsihteeristölle ja 
edelleen jäsenvaltioille ja komissiolle, ne olisi julkaistava säännöllisesti Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Esittelijä pitää tärkeänä, että neuvosto toimittaa parlamentille arvion kustannuksista, joita 
tämän päätöksen täytäntöönpano aiheuttaa, sekä tiedon siitä, aiotaanko kustannukset rahoittaa 
yhteisön talousarviosta4 vai jäsenvaltioiden varoin.

3) Neuvoston puitepäätösluonnoksen vaikea suhde Prümin sopimuksen hallinnolliseen ja 
tekniseen täytäntöönpanosopimukseen5

Neuvoston päätöksen 34 artiklassa todetaan, että: ”neuvosto hyväksyy tämän päätöksen 
  

4 Ks. neuvoston asiakirja 6003/07, 5.2.2007, 4 kohta.
5 Täytäntöönpanosopimus, tehty 5. joulukuuta 2006, ks. neuvoston asiakirja 5473/07, 22.1.2007.
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täytäntöönpanemiseksi tarvittavia toimenpiteitä unionin tasolla Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan toisessa virkkeessä määrättyä menettelyä
noudattaen”.  Prümin sopimuksen yhteydessä tehtiin myös sopimus hallinnollisista ja 
teknisistä määräyksistä Prümin sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Neuvosto totesi näistä 
täytäntöönpanosäännöistä, että ”Prümin sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät jo olemassa 
olevat ratkaisut [on] säilytettävä ennallaan”6. Tilanne on esittelijän mielestä hyvin 
huolestuttava, sillä täytäntöönpanotoimenpiteet vaikuttavat hyvin yksityiskohtaisilta (ts. 
yhteiset (poliisi)operaatiot), mutta vaarana on, että toimenpiteitä toteutetaan ilman vakavasti 
otettavaa demokraattista valvontaa.

4) Suhde muihin ehdotuksiin

Puheenjohtajavaltio Saksa ei aio sisällyttää Prümin sopimuksen 27 artiklaa (”Pyynnöstä 
tapahtuva yhteistyö”) EU:n oikeusjärjestykseen, koska katsotaan, että Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon 
yksinkertaistamisesta 18. joulukuuta 2006 tehty puitepäätös 2006/960/YOS (Antoine 
Duquesnen mietintö) kattaa sen sisällön.
Päätösluonnos on kuitenkin yhteydessä muihin säädöksiin, jotka olisi käytävä läpi, jotta 
nähdään, ovatko päätösluonnoksen säännökset johdonmukaisia ja niiden kanssa 
sopusoinnussa. Tämä koskee esittelijän näkemyksen mukaan ainakin seuraavia:

– Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi saatavuusperiaatteen mukaisesta tietojenvaihdosta 
(esittelijä: Alexander Alvaro).

– Ehdotus puitepäätökseksi tietosuojasta kolmannessa pilarissa (esittelijä: Martine Roure). On 
tärkeää, että kolmannen pilarin asioilla on yleinen tietosuojaa koskeva oikeudellinen kehys. 
Se on parempi vaihtoehto kuin asioiden käsittely tapauskohtaisesti7. Näin ollen tietosuojaa 
koskevaa puitepäätöstä sovelletaan (kun se on tullut voimaan) tähän päätökseen, kuten myös 
Schengenin tietojärjestelmään (SIS II, esittelijä Carlos Coelho) ja viisumitietojärjestelmään 
(esittelijä: Sarah Ludford). Kummassakin tapauksessa 25 artiklan 1 kohdan viittaus Euroopan 
neuvoston sopimukseen vuodelta 1981 ja muihin asiakirjoihin on korvattava tai sitä on 
täydennettävä viittauksella tietosuojaa koskevaan puitepäätökseen.

– Itävallan tasavallan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi yhteistyön parantamisesta 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä (Atlas-aloite, esittelijä: 
Fausto Correia).
– Europolin pääsyä tietoihin olisi selkeytettävä (Europol-mietintö, esittelijä: Agustín Díaz de 
Mera).
– Yhteinen toiminta 97/339/YOS yhteistyöstä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden alalla 
sekä 13. kesäkuuta 2002 tehty yhteisiä tutkintaryhmiä koskeva puitepäätös.

  
6 Neuvoston asiakirja 6003/07, 5.2.2007.
7 Ks. myös tietosuojatyöryhmän lausunto Prüm-aloitteesta 4.4.2007.


